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PFL e PDS unem-se 
|>ara tentar destituir 
jrelatores progressistas 
\i por Fronciíco Stttlo Fagã 
''/[ de Brasília 

f o PFL e o PDS, os dois 
partidos que têm maior nú

mero de presidentes de co-
emissões e subcomissões da 
^Constituinte, estão empe-
ííphados em abrir o caminho 
í'para a destituição dos rela
tores cujos anteprojetos se
gam rejeitados nas vota
ções das comissões e sub
comissões. 
í Os relatores são, na qua
se totalidade, do PMDB. 

$âo considerados mais pro-
• Kressistas que a média do 
'.partido. O cargo lhes ga
rante assento na Comissão 
de Sistematização, que te-

rirá a missão de redigir o 
tjexto final da nova Consti
tuição. Pelo regimento in
ferno, são nomeados pelos 
presidentes das comissões 
e subcomissões. 

'.,, Ontem, o presidente da 
Constituinte, deputado 
SCllysses Guimarães,,mani-
festou formalmante o en-
tjendimento de que os rela
tores não podem ser desti-

rtuídos. Em resposta â con
sulta formulada pelo depu-
j&do' José Lins (PFL-CE), 
[presidente da Comissão de 
Ordem Económica, decidiu 

/que na hipótese de rejeição 
;'do anteprojeto, o relator 
deve redigir novo parecer 

3ue represente a decisão 
a comissão. 

; O líder do PDS na Cama-
na, deputado Amaral Neto, 
flnunciou ontem mesmo em 
plenário o recurso que 
apresentou contra a deci
são de Ulysses. O recurso 

será apreciado pela Comis
são de Organização dos Po
deres e Sistema de Gover
no da Constituinte. 

Também o deputado José 
Lins está inconformado 
com a decisão de Ulysses. 
Um relator que não conse
gue abrir mão de suas posi
ções pessoais para refletir 
as tendências dominantes 
das propostas que recebe, 
segundo o deputado, preci
saria ser substituído por 
outro que consegue. A preo
cupação fundamental do 
deputado é a possibilidade 
de o relator não destituído 
defender na Comissão de 
Sistematização as posições 
vencidas. 

Em pelo menos uma das 
três subcomissões da Or
dem Económica poderá ha
ver impasse na votação do 
anteprojeto marcada para 
o próximo fim de semana. 

. Como alternativa ao ante
projeto do deputado Oswal-
do Lima Filho (PMDB-
PE), com o apoio de meta
de dos membros da subco
missão de Politica Agríco
la, o deputado Rosa Prata 
(PMDB-MG) apresentou 
um substitutivo prevendo 
regras bastante conserva
doras. 

A votação estará polari
zada entre a proposta de 
Oswaldo Lima Filho, que 
estabelece limite máximo 
para as propriedades ru
rais e prevê a posse ime
diata de imóveis desapro
priados, e o substitutivo, 
que, segundo a outra meta
de da subcomissão, inviabi
liza a Reforma Agrária. 

£entenas de propostas 
iõara os temas sociais 

í por Thals Bastos 
'-' p deBrasIlio 

/("Um dia de muito traba-
2 lho nas três subcomissões 
i Vinculadas à Comissão de 
{Ordem Social. Mais de vin-
ife assessores técnicos da 
| Câmara e do Senado foram 
- mobilizados na análise das 
; emendas apresentadas aos 
.. três relatórios, que chegam 
. á 466 no caso da Subcomis-
; são dos Direitos dos Traba
lhadores e Servidores Pu-

Jblicos. - "~-
11 A começar de hoje á tar-

|jd§, guando a Subcomissão 
ide Saúde, Seguridade e 
-Meio Ambiente reúne seus 
i membros para votar o rela-
(tório final, incluídas as 326 
' emendas apresentadas, até 

[' a manhã de segunda-feira, 
' 125, quando se reúne a Sub-
'. [ Comissão de Minorias, mui-
i ta polémica e disputa mar
carão o Congresso Nacio
nal. Na tarde de segunda-

. feira, os anteprojetos serão 
'entregues à Comissão Te-
(mática, em solenidade on
de estarão presentes o pre-

ísidente da Constituinte, 
|Ulysses Guimarães, o 
E ministro-chefe da Casa Ci-
! vil, Ronaldo Costa Couto, e 
várias lideranças partidá
rias. 

I ' O constituinte Edme Ta-
| vares (PFL/PB), presiden
te da Comissão da Ordem 
Social, defendia ontem que 
ds relatores das subcomis
sões deixassem que as 
emendas que não foram 
analisadas por falta de 
tempo fossem apresenta
das numa segunda fase, já 
ria Comissão Temática. Ele 

íembasava seu argumento 
jéra um problema técnico: o 
! Serviço de Processamento 
;de Dados do Senado (Pro-
jdasen), devido ao acúmulo 
rde, serviços, não havia con

seguido, até o final da tarde 
de ontem, expedir em listas 
as emendas apresentadas, 
grande parte de última ho
ra. 

G e r a l d o C a m p o s 
(PMDB-DF), presidente 
da Subcomissão dos Direi
tos dos Trabalhadores, no 
entanto, garantiu que não 
deixaria de lado sequer 
uma proposta. No final da 
tarde de ontem, seus sete 
assessores haviam analisa-

- do quase 300 das 466 emen
das. Ele retrucou as recen
tes declarações de Almir 
Pazzianotto, ministro do 
Trabalho, sobre a bagagem 
utópica das propostas con
tidas no relatório da subco
missão, afirmando que "u-
topia é pensar que haverá 
avanços substanciais se tu- : 

do for deixado para a apre- ' 
ciaçâo de leis ordinárias". 

Dentre os constituintes ! 
membros da Subcomissão 
dos Direitos dos Trabalha
dores, o recordista em ma
téria de apresentação de 
emendas foi o pemedebista ' 
paranaense Max Rosen-
mann, com 48 sugestões. . 
Entre elas, ele defende que 
se retire do anteprojeto o 
dispositivo que reduz a jor
nada de trabalho para 40 
horas semanais, devendo 
ser o tema discutido entre 
patrões e empregados nos 
acordos coletivos de traba
lho. 

Na Subcomissão das Mi
norias, as 89 emendas apre- < 
sentadas serão apreciadas 
por seus membros na ma-' 
nhã do dia 25, poucas horas 
antes de entrega do ante
projeto à Comissão Temá
tica. Segundo informações 
da Secretaria da Subcomis
são, o maior número de 
propostas aborda a questão 
do fndio e seus direitos. 

|Emendas para orçamento 
público geram polemica 

( A Subcomissão de Orça-
•mento e Fiscalização Fi
nanceira deverá concluir 
'neste final de semana o 

| ;'ex_̂ me de cerca de duzeu-
I .ta»emendas apresentadas 
;áo anteprojeto. A subco-
> missão deve encerrar a dis-
^éujsâo até á próxima 
i segunda-feira. 
',/k parte do anteprojeto 
«que dispõe sobre os orça-
; mentos anuais do setor pú-
•blico deverá provocar 
!maior polémica, devido á 
'apresentação de emendas, 
'cjomo a do constituinte Cé-
rsar Maia (PDT-RJ), que 
{dispõe sobre o retorno do 
•orçamento monetário, 
r ' Segundo a proposta do 
Irelator José Luiz Maia 

(PDS-PI), o setor público 
terá apenas dois orçamen
tos anuais: o orçamento da 
União e o das empresas es
tatais: A diferença é que o 
orçamento das estatais 
também deverá ser apre
ciado pelo Congresso Na
cional. 

De acordo com a propos
ta do relator José Luiz 
Maia, não serão aceitas 
emendas ao projeto de lei 
o r çamen tá r i a incom
patíveis com os planos de 
médio e curto prazo, que 
contrariem o plano de dis
tribuição de recursos pre
viamente aprovado e aque
las sugerindo despesas sem 
a indicação das respectivas 
fontes de financiamento. 


